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  EMENTA: O corpo do ator em cena. Preparação corporal, resistência, alongamentos, agilidade e flexibilidade 

corporal e suas relações com a criação e o ensino teatral. 

  
OBJETIVOS: Propiciar experiências de conscientização, improvisação a partir da corporeidade como 

fundamento básico da criação teatral e seus desdobramentos junto ao ensino.   

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

 
1. Apresentação do plano de curso; exercícios de base; direções e deslocamento do corpo no espaço; 

2. O corpo humano; planos, níveis e estrutura corporal; 

3. Exercícios de base: marche (caminhadas); 

4. Linhas expressivas do espaço cênico; estudo da cena como uma espécie de «cena pictórica»; principios 

e leis de perspectiva cênica; 

5. Corpo e objeto; manipulação e estudo de ações físicas com objeto – bastão;  

6. Corpo e objeto; manipulação e improvisação com objeto – bastão; 

7. Exercícios de base: transferência de peso corpóreo; 

8. Exercícios de base: princípios da gramática corporal e improvisação físico-corpórea; 

9. Exercícios de base: motores de força corpórea; 

10. Estudo e análise da forma do corpo humano: atitudes físicas que transmitem informações e os órgãos 

expressivos; 

11. Corpo e objeto: manipulação e estudo de ações físicas com objeto – tecido;  

12. Corpo e objeto: manipulação e improvisação com objeto – tecido;  

 

ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 
a) Método: aulas práticas com aportes teórico-expositivo; leituras e análises de texto em classe; trabalho de 

observação.  

b) Recursos: sala de aula; lousa; biblioteca; som estéreo; data show; bastões; tecido e bolinhas.  

 

 



AVALIAÇÃO: O processo de AVALIAÇÃO é sistêmico. Portanto, não se concentra somente na etapa final, 

mas também durante os encontros. Durante o processo de AVALIAÇÃO considerarei: a) frequência/horário; b) 

participação em sala de aula e nos projetos; c) motivação e interesse; d) leitura de bibliografia básica. 

Apresentações de cenas a partir da manipulação/improvisação com objeto cênico. Durante o semestre duas 

provas práticas, cada qual valendo 5 pontos, sendo considerada, para a avaliação do discente, não somente a 

prova em si, mas o processo de organização/montagem e produção da cena. 
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